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Masalsı (Alper Akçam)
“Yazı… Suçun ve pişmanlık duygusunun tarihiyle yazının tarihi
aynı gün başlamış olmalıydı.
Telleri koparılmış bir keman gibi suskun kalmak… İçindeki ses
olma taşkınlığını susarak, düşünmeyi başarabilmek…
Göz, söz,yazı, düş, düşlem, tutku,heyecan, eylem… Yanlıgı,
suçluluk duygusu, pişmanlık. Suskunluk, göz, suskunluk… Unutulmak
istenen de en unutulmayacak olandır belki…
Yazı, para ve devlet… Uygarlığın öğeleri. Doğu toplumları için
ayak bağı.
Hayat işte..
Söz.
Yazı.
Yanılgı.
Hop! Hadi bakalım kurtul şimdi bu kuyudan.”
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SENİ UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL KARS!
Arzu Onat
Kendimi bildim bileli Doğu'ya gitmek istemiştim. Van’a veya
Kars’a. Dublin mi? Kars mı? İkileminde hemen Kars dedim onun için.
Yanıltmadı beni Kars! Tam da hayalini kurduğum gibi çıktı. Uzak,
beyaz, yalnız... Şairin dediği gibi…
Uçakla gittiğimiz için iki saatti sadece. Otobüsle düşünemiyorum
bile! Yazın gittiğimiz için, beyazlığını da göremedik, fazlasıyla sıcağını
gördük. Hele Ani'de kaynadım resmen :)
Tertemiz bir havası var Kars'ın, limonata gibi. Birleşik Devletler
ve Almanya'ya gidenler bilir, gökyüzü gridir. Burada ise masmavi...
Kars'ın en çok bulutlarını sevdim desem? Pamuk tarlası gibi puf puf!
Halı gibi yemyeşil çayırları, masmavi bir gökyüzü ve puf puf bulutları
ile bakmaya doyamadım tüm yol boyunca...
O bulutların en güzel göründüğü yerlerden biri, Çıldır Gölü idi
bence. Çıldırdım cidden!
Dingin, sessiz, mağrur... Biliyordum ama görmek başka elbet!
Kıyısındaki o salaş lokantada iki tek atmadan, Sarıbalık yemeden
kimse döndüremezdi bizi. Neyse ısrarla istiyoruz deyince kuruldu
çilingir sofraları... Aslında hakkını vermek lazım, Ramazan’da kolay
değildir içkili yer bulmak Anadolu'da. Hatta açık lokanta bulmak! Eh iki
kadeh de parlatınca, sanırım benim en ama en beğendiğim yer oldu
Çıldır Gölü.
Binaları...
Nasıl da estetik, nasıl da taş gibiydi :) Kale yolundaki
Konservatuar binaları, Öğretmenevi karşısındaki Belediye Binası,
akşam yemeğini yediğimiz Hotel Cheltikov bunlara güzel örneklerdi.
Tabii ışıklandırmalarını da atlamamak lazım… Rus mimarisinin güzel
örneklerine tanık olduk. İshakpaşa Sarayı'nı anlatmıyorum bile.
Şaheserdi! Görenler görmeyenlere anlatsın.
Ama sanırım beni asıl etkileyen, Kars'ın insanları oldu; Sağlam
insanları. Mert ve netler! Bakkalda, peynircide, balcıda nerede
karşılaşsak -en azından bizim gördüğümüz- hepimizi 'hoşgelmişsiniz'
diye karşılayan içten insanları.
Aşıklar Gecesi, unutamayacağım bir gece oldu mesela. Öyle bir
mecliste ilk kez bulunuyordum. Aşık İlgari sazıyla, sözüyle
yüreklerimizi hoş etti! Bizi sürükleyen İsmail Arkadaşımıza doğaçlama
maniler düzen Üstad İlgar Çiftçioğlu'na şapka çıkarıyorum…
Beni çok etkileyen minik bir anektodu aktarmak istiyorum.
Ani'den geldiğimizde hepimiz perçem perçem, İlknur Arkadaşım
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akşam yemeğini organize ediyordu. Yıldırım Bey'e sorduk: ‘’siz de
katılır mısınız’’ diye. “Hayır” dedi dosdoğru! Sert olmayan ama kesin
ve net bir şekilde. Hayır! “Çok isterdim ama...” gibi kıvırma cümlelerine
alışmış biz şehir insanına göre, çok mertçe geldi bana. Sonra da
açıkladı ‘’Akşam yemeklerini, ailemle birlikte yemek isterim, zorunlu
olmadıkça dışarıda yemem, boğazımdan geçmez!‘' dedi. Etkilendim!
Aynı duruşu, bizi Kars'la tanıştıran Alper Akçam'ın Skype’daki
tüm konuşmalarında da, Ardahan'ı sanki daha güzelleştiren Dursun
Akçam Kültür Evi'nde de, Dursun Akçam’ın eşi Perihan Hanım’da da
hep hissettim! O uçsuz bucaksız ovaya hakim bağ evinde, fotoğraf
çektirip ‘'kimse yollamıyor, ben anlamam öyle telefondaki resimleri,
bana resmin kendisini yollayın'’ diyen Perihan Hanım'ın saygıyla
ellerinden öpüyorum.
Bu vesileyle bir kez daha Akçam Ailesini bize tanıştıran Pelin
Arkadaşıma teşekkürlerimi borç bilirim. Malakan ve Dukhoborlar'ın
varlığından bizi haberdar etmesi ve Vedat Bey'i tanıştırmış
olmasından dolayı da. Sağol Pelin!
Elbette, Aysel Hanım'ın kardeşiyle birlikte ilkokulu okudukları
Akyaka'ya gitme istekleri ile bu fikri ortaya atmaları, Aysel’in öncülük
yaparak (rehber sözcüğünü kabul etmediğinden kullanmıyorum) bu
geziyi organize etmesi. Çok çok teşekkürler Aysel!
Uzaklığın vermiş olduğu bir yalnızlık var Kars'ta. Mahzunlar.
Dillendirilmeyen ama hissedilen bir kırıklık var sanki. Kırılmışlık.
Karşılaştığımız insanlar mı öyleydi? Yoksa genel olarak Kars böyle
mi? Beş gün içinde hüküm vermek, doğru olmaz kuşkusuz! En
azından, bizim karşılaştığımız böyleydi diye düşünüyorum.
Kars gezimizde bize eşlik eden, organizasyonu büyük ölçüde
gerçekleştiren Burhan Bey'in aynı zamanda profesör olduğunu
sonradan öğrendim mesela. Mütevaziliği ile kalplerimizi fethetti.
Kafkas Üniversitesi Kampüsü'nü, O'nun vesilesi ile gördüğüme ayrıca
memnun oldum. Oldukça büyük ve kapsamlı imiş… Fotoğrafçılıktaki
başarısı ayrıca geziye renk kattı!
Ucube denilen heykelin yıkılmasını, Kars halkının %90 ının
onayladığını söylemesi ise olayların uzaktan farklı algılanabildiğini
gösterdi bana.
Saim Bey'i atlamak olmaz :)))))
En kritik anlarda yaptığı zeka dolu esprilerle hepimizi her daim
güldürdü Saim Bey. Gezinin yıldızı idi kuşkusuz!
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Ardahan, Ölçek Köyü, Dursun Akçam’ın evinin önünde

Çıldır Gölü
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Ani Harabeleri, Gagik Kilisesi
Katherina Köşkü'nde Atletizm Kız ve Erkek Takımını görmek,
yüreğime su serpti. 2400 m.de antrenman yapıyorlardı. Ama içim de
acıdı bir yandan; Asker çekilince o köşk pek yetim kalmış! Hep denir
ya, asker en güzel yeri kapar diye, değil aslında. Asker bulunduğu yeri
güzelleştirir. Çekilince ne hale geldiğine hep birlikte tanık olduk. Oysa
neler olmazdı o av köşkünde? Butik Otel olarak kullanılsa veya
Atletizm Spor Tesisleri olarak? Fena mı olur?
Kazancı Bedih'den “Ağrı Dağın eteğinde Uçan Güvercin olsam”ı
dinleye dinleye kıvrıldık cidden. 6. Gün 2000-2500m. rakımdan deniz
seviyesine indiğimde yorgundum!
Mutlu ama yorgun!
16 kişinin 6 gün her daim bir arada olması kolay değildi. -Hatta
benim için fazla uzun!- Anılarımda çok güzel, çok hoş ve çok anlamlı
bir gezi olarak kalacak Kars!
Emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkürler...
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Sarıkamış

Doğubeyazıt, İshak Paşa Sarayı
9

Sarıkamış, Katerina av köşkü

Ardahan, Dursun Akçam Kültür evi
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KARS
Aslı Nur Omurtak
Kars Gezisi, benim için, çok anlamlı ve özel bir gezi oldu.
Heyecan, İstanbul Sabiha Gökçen’de başladı. Kars havaalanına
indiğimde, hayalimdekilerle, gerçekleri karşılaştırmaya başladım.
Bazen ‘’o kadarda geri kalmış değilmiş’’, bazen de ‘’gerçekten buraya
neler neler yapılır" diye ikilemler yaşadım gezi boyunca. Kars'ın geniş
caddelerinde gezerken, Iğdır’da, Sarıkamış’ta, Kağızman’da, Doğu
Beyazıt’ta dolaşırken, değerli hocamız Burhan Beyin o huzur verici
üslubuyla anlattıkları, açıklayıcı bilgilerle bize aktardıkları, inanılmaz
güzel ve doyurucuydu. Hele Ardahan Dursun Akçam Kültürevindeki
toplantımız, bambaşkaydı. İzlediğimiz belgesel niteliğindeki hayat
hikayesi, gerçek bir mücadelenin öyküsüydü. Yıldırım Beyin Ani
rehberliği de unutulmazlar arasında. Karstore'de yapılan kahvaltı
gerçekten Doğu misafirperverliğinin ve lezzetin ta kendisiydi. Tüm
gezdiğimiz yerlerdeki çalışanların, bizi ağırlamada gösterdikleri gayret,
benim Doğu halkına karşı, değişmez fikirler oluşturmama neden oldu.
Okula başladığımda arkadaşlarımın ve öğrencilerimin 'tatilde
neler yaptınız?" sorularına, ‘’Doğu Anadolu'yu gezdim’’ demenin
keyfini yaşadım. Kars, gittiğimiz Bodrum ve Çeşme'nin önüne
geçmişti. ‘’İnsanlar, alışverişte ve seyahatte belli olurmuş’’ atasözünü
doğrulayan bir gruptuk. Yaşanılan arkadaşlıklar, paylaşımlar,
dostluklar, unutulur gibi değildi. Yurdumun hüzünlü ve kırılgan
Doğu’su bana çok şey yaşattı ve değiştirdi.
Aysel Hanım iyi ki Karsta okumuşsunuz, sayenizde buraları
gördük çok teşekkürler. Ayrıca Pelin Hanım’a da çok teşekkürler.
Burhan Bey, Yıldırım Bey, Alper Bey, Vedat Bey, Doğunun sıcak
insanları binlerce teşekkürler...
Selam ve sevgiler
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KARS VE ANILAR
Aysel Sakarya
Kars Gezisi düşüncesi, kardeşim Ayfer’le, Devlet Demir
Yolları’nda İstasyon Şefi olan babamızın görevi nedeniyle, bir süre
kaldığımız, ilkokulu okuduğumuz Akyaka ilçesini görmek istememizle
başladı. Ekim ayından, Haziran sonuna dek süren muhteşem kışı,
Temmuz ayında İlkbaharı, Ağustosta yazı, Eylülde sonbaharı yaşayan
bu sınır şehrine gitmek, çocukluğumuza ve babamıza bir selam
vermekti dileğimiz.
Ekin Yazın Dostları’na bahsettik düşümüzden, onlarda çok
beğendiler bu düşünceyi. Bir de kitap okuyalım, Kars yöresinde geçsin
roman, ya da yazarı Karslı olsun dedik. Pelin bize Alper Akçam’ın
Masalsı romanını önerdi. Kitaplar Ankara’dan getirildi, okundu.
Kafkas Üniversitesi’nden Prof. Burhan Özba ile birlikte gezi
planları oluşturuldu, araç, barınma, yeme içme sorunları halledildi.
Tüm bu ayarlamalar yetmezmiş gibi kendisi bütün iyi niyeti ve sabrıyla
bizimle Ani hariç her yere geldi. Alper Akçam, Burhan Özba, Vedat
Akçayöz, Yıldırım Öztürkkan, Kars’ta tanıdığımız, kitap toplantısında
Hatice’nin dediği gibi MASALSI İNSANLAR adını verdiğimiz, sakin,
vakur, alçakgönüllü, paylaşmaya hazır, kültürlü, dostlarımız oldular.
Akyaka, Ermenistan sınırında, küçücük bir kasaba... Ruslar
tarafından yapılmış, duvar kalınlığı yaklaşık bir metre civarında olan
taş DDY istasyon binasını, babamın çalışma odasını, odanın bir
duvarının içine yapılmış, boruları duvarların içinden dolaşan kocaman
sobayı, artık kullanılmayan lojmanımızı, lojman bahçesindeki tandır
evini, öğretmen evi olarak kullanılmakta olan okul binamızı, kaz
sürülerini ve çobanlarını, Akyaka’nın küçücük çarşısını gördük. Kışın
o derenin üzerinde atlı kızakların dolaştığını, okulun yanındaki
yokuştan nasıl kaydığımızı, dere üzerinde açılan delikten su çeken
sakamızın bize tenekelerle su getirdiğini anımsadım. Öyle soğuk
olurdu ki bıyıkları buz tutardı. Tandır ekmeğinin kokusunu, lavaşın
içine tandırda pişirilmiş patates, küflü peynir ve tereyağ koyarak
yapılan dürümleri, sonbaharda odunluklara asılan, kışın yenilen
kazların tadını özledim orada. Babamı, istasyonda babamın masasına
oturup Facit hesap makinesiyle işlemler yaptığım zamanları, askeri
tesislerde sinema seyretmeye gittiğimiz günleri, köpeklerimizi, içim
12

Ardahan Kale’sinden şehrin görünümü

Çıldır Gölü
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Akyaka

Kars Garı, Akyaka-Kars hattında kullanılan son buharlı tren
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sızlayarak, özlemle düşündüm. İstasyon şefiyle sohbet ettik biraz.
TCDD’nin eski dönemlerinden konuştuk.
Akyaka’dan Kars’a trenle döndük. Makinistler, babamızın o
istasyonda şef olarak çalıştığını öğrenmişlerdi. Bizi makine dairesine
konuk ettiler, anılarımızdan bahsettik. Ortak tanıdıklarımız çıktı. Her
ikisi de demiryolcu çocuğuydular. Biliyor musunuz, demiryolcu olmak
ayrıcalıktır, birbirine bu kadar saygılı bir camia yoktur inanın bana. En
değerli varlıklarını bile, birbirlerine gözlerini kırpmadan teslim ederler,
büyük bir güvenle. Doğaya da ne kadar saygılı olduklarını, kartal
yavrularını ezmemek için treni durdurmalarından anlayabilirsiniz.
Kars’a varınca, makinistlerden biri koşarak evine gitti ve arkamızdan
bize yetişti. Elinde üzerinde TCDD arması ve KARS yazısı olan iki
tane kupa vardı. Kardeşime ve bana armağan etti. Saatlerdir
gözpınarlarımda tuttuğum gözyaşlarıma artık hakim olamadım. O
anda ağlamaya başladım. Çocukluğum, babam, hepsi çoooook
gerilerde kalmıştı. Kars gezimizin sonunda bana kalan, güzel anılar ve
dostluklardı…
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KARS
Gülben Taştan
8 Temmuz 2014 tarihinde, aylar öncesinden aldığımız uçak
biletlerimiz ellerimizde, ben, Aslı ve Yeşim, Sabiha Gökçen
Havaalanına gitmek üzere taksinin içindeyiz. Aysel Hanım’ın titiz
çalışması ve mükemmel organizasyonunun sonuçlarını almak üzere,
16 kişilik kafilemiz havaalanında toplandık. 12:50 Kars uçağı ile
hareket ettik ve saat 14:30’da Sabiha Gökçen Havaalanına çok
benzeyen, onun biraz daha küçüğü olan havaalanına indik. Tur
otobüsümüz bizi karşıladı ve kalacağımız öğretmen evine götürdü.
Bavulları bıraktıktan hemen sonra, Kars gezimiz başladı. Aysel Hanım
ve arkadaşı, akademisyen kimliğini sonradan öğrendiğimiz Burhan
Bey’in planlarına aynen sadık kalarak 6 gün boyunca Kars ve
çevresini gezdik.
O gün akşam yemeğine kadar Kars kalesi, Kümbet Camii,
Harakani Türbesi, Evliya Camii ve Kars Müzesini gezdik. Müzede en
çok Rusların Kazım Kara Bekir Paşa’ya hediye ettikleri beyaz vagon
ilgimi çekti. Trenler ve vagonları hep kara olurlar bu gerçekten beyaz
renkteydi. Kalorifer kazanı, yemek odası, çalışma odası, dinlenme ve
yatak odası olarak kullanılan 4 odadan oluşuyordu. O tarihlerde böyle
bir lüksün olabileceğini tahmin etmezdim. Çok etkilendim. Kars
antlaşmasının imzalandığı masa orijinal olarak muhafaza edilmiş.
Akşam, ocak başında güzel bir yemek yedikten sonra, KarStore
adında bir bara gittik. Barda bir kitaplık gözüme ilişti. Dublin’de
kaldığımız otelin barında bir kütüphane vardı. Burada da bir kitaplık
olması beni çok mutlu etti. Barın tezgâhındaki, Rusların hediye ettiği
kalpakla, kitaplığın önünde, çoğumuz fotoğraf çektirdik.
Ertesi gün, Masalsı romanını tartışmak üzere, Ardahan Dursun
Akçam Kültür evine gittik. Kitabın yazarı Alper Akçam’la telekonferans
yolu ile kitap toplantımızı gerçekleştirip, yazarın daveti üzerine,
annesinin bulunduğu Ölçek köyüne gittik. 92 yaşında olan Perihan
Hanım’ın nasıl bu kadar dinç kaldığına hayret ettim. Köy Enstitüsü
mezunu aydın bir öğretmen, hala ormanların kesilip yol yapılmasına
üzülen ve karşı koymaya çalışan bir kadın. Yola devam ediyoruz...
Şeytan kalesi ve ardından Çıldır gölündeyiz. Müthiş bir gün batımı
eşliğinde, balıkçı Altay’ın yerindeyiz. Tesiste bizden başka kimse yok.
Ramazan ayı olduğu için içki yok dediler ama biraz ısrar edince Sarı
balıklarımızı yedik ve içkilerimizi içtik.
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Doğubeyazıt, İshak Paşa Sarayı

Kars Müzesi, Kazım Karabekir Treni
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Ani Harabeleri

KarStore, kütüphaneli bar
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Dönüş yolumuzda kasette çalan oyun havalarının etkisiyle
göbekler atılmaya başlandı. Biraz sonra minibüs dar geldi tabii.
Araçtan inerek, ay ışığı altında, yolda kurtlarımızı döktük ve mutlu bir
şekilde otele döndük.
3. Gün, Ermenistan sınırındaki Ani harabelerindeyiz. Burhan
Bey’in uyarılarıyla, her gün hava durumuna göre ne giyeceğimizi
ayarlıyorduk. Orasının sıcak olabileceğini söylemişti. Gerçekten çok
sıcak bir gündü. Ermenistan sınırını Arpaçay ayırıyor. Profesyonel bir
rehber olan Yıldırım Bey, bizi gezdiriyor. Yazar ve fotoğrafçı olduğunu
söyledi ve adımıza imzaladığı kitaplarını armağan etti. Kitapta aynı
sayfa üzerinde, eski ve yeni Kars’ın fotoğrafları var. Çok güzel
hazırlanmış bir kitap. Ani harabelerinde kazı çalışmaları devam ediyor.
Ermenistan sınırı kapatıldığı için yolda bir iki tane turist aracı haricinde
kimse yoktu. Yıldırım bey yüzeysel bir gezi 3-4 saat, derinlemesine bir
gezi tam bir gün sürer dedi. Fazla vaktimiz olmadığından, yüzeysel bir
geziyi tercih ettik. Son kısımlarını, ben de dahil, sıcaktan ve
yorgunluktan gezemedik. 3 saat süren bir gezi sonrasında, kendimizi
yorgun bir vaziyette, serin olan kafeteryaya attık ve soğuk içeceklerle
biraz dinlendik. Ani harabeleri, MÖ 860 yıllarında, çok büyük bir şehir
merkeziymiş. Urartular hâkimiyetindeymiş. Daha sonra MÖ 535 te,
Pers İmparatorluğuna geçmiş. Hala güzelliğini muhafaza eden kiliseler
ve camiler var. Ermeni papaz tarafından dinamitle yıkılmış cami
minaresi ve yıldırımla tam ikiye bölünmüş bir kilise, benim için en ilgi
çekici eserlerdi. Rehberimiz, kilise duvarındaki dikey güneş saatini
gösterdi. Güneşli bir gün olduğu için, saati anlayabildik. Ben ilk kez bir
güneş saati gördüm. Şu anda, Ermenistan sınırına 50 metre
uzaklıktayız… Ani harabelerine giderken, 2252 metre yükseklikteki
Yahni dağının üzerinde, yeşillikler arasında zig-zag çizgiler gördük.
Rehberimiz, ‘’bunlar top yolları’’ dedi. Savaş sırasında, top arabalarını
kolay taşımak için, yol açılmış. 4900 metre yüksekliğinde Elegan dağı
ve yüksekliğini hatırlayamadığım Dumanlıdağ yolumuzun üzerindeydi.
Dumanlıdağ’ın tepesine çıkınca, bütün Ermenistan görülüyormuş.
Rehberimiz, yol üzerindeki köyleri anlatmaya devam ediyordu.
Halıkışla köyünün, yarısı bizim, yarısı Ermenistan’ınmış. Arada
Arpaçay var, ama gidip geliyorlarmış. Çok yeşil bir köy, seracılık
gelişmiş, her türlü sebze ve meyveyi yetiştiriyorlar. Burada, Arpaçay,
Aras nehrine karışıyor. Yolculuğumuz sırasında, Aras nehrinin
üzerinden de geçtik. Ve başka bir köy; Dere, köyün içinde kaybolduğu
için, Subatan köyü demişler.
Yol kenarlarında, korunga adı verilen, pembe çiçekli, hayvan
yemi olarak kullanılan ekinler var. Etrafta kırmızı dağlar ve topraklar
var. Kırmızı rengi veren demir maddeleriymiş. İşlenecek kadar çok
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değil dediler. Manzara müthişti; Doğu Anadolu'nun dağlık arazilerini
yerinde görmüş olduk böylece.
4. gün, Iğdır, Doğubeyazıt ve Ağrı gezimiz başladı. Ağrı dağını
göreceğim için çok heyecanlıydım. İlk durağımız Tuzluca. Dağlarda
tuz yatakları var, kaya tuzu mağaralarını görmek üzere tesislere
gidiyoruz. Ama, ziyaretler, Soma faciasından sonra yasaklanmış,
tesisleri görmeden geri dönüyoruz. Iğdır’a yaklaştıkça iklim değişti.
Yemyeşil bir ova, ekili tarım alanları ve bahçeler… Bütün Doğu,
buradan besleniyor sanırım. Ağrı Dağı, muhteşem bir şekilde göründü.
Tam tepesi, koni şeklinde, karlı ve bulutların üzerinde… Adeta
büyülendik.
Dilucu bölgesindeyiz. İran, Nahcivan, Ermenistan ve Türkiye'nin
birleşme noktası. Atatürk, Nahcivan'a sınır olalım diye, bu bölgeyi
İran'dan satın almış. Nahcivan özerk bir bölge. İran, Azerbaycan,
Türkiye ve Rusya ile antlaşmalı bir özerklik.
Iğdır, 84 bin nüfuslu, şirin ve modern bir şehir. Çok gezmedik
yalnızca bir çay molası verdik. Ağrının ilçesi olan Doğubeyazıt'a doğru
devam ediyoruz. Doğubeyazıt'ta, İshak Paşa sarayındayız. Tam 93
yılda tamamlanmış, görkemli bir yapı. Ruslar çekilirken, tüm altın
kaplamalı kapıları alıp götürmüşler. Rusya'da sergilenmekteymiş.
Saray, kesinlikle görülmesi gereken yerlerden bir tanesi… Daha sonra
şehirde biraz alışveriş yaptık.
5.gün, Sarıkamış’a hareket etmeden önce, KarStore’da,
kahvaltıya davet edildik. Bu daveti, mekânın sahiplerinden olan, Pelin
Hanım’ın hocası, bize bir jest olarak sundu. Kars peyniri çeşitleri, balı,
yöresel lokma ve yiyeceklerle, muhteşem bir kahvaltı yaptık.
Teşekkürler Pelin Hanım.
Yolda, Allahuekber Dağlarını gördük. Sarıkamış’ın girişinde, 91
bin şehit için dikilmiş bir anıt var, ancak bu anıt sembolikmiş; asıl anıt
3000 metre yükseklikte Allahuekber Dağlarındaymış. Gidilmesi çok
zor olduğu için, şehrin girişine böyle bir şey yapılmış. Yine yolumuzun
üzerindeki Selim ilçesine bağlı ova köylerinde, kışın her hafta cirit
turnuvaları düzenleniyormuş. Rehberimiz Burhan Bey, köyleri
anlatmaya devam ediyor. Yağıbasan köyü, anlamı düşmanı basan
köymüş, daha sonra adı Yağbasan köy olmuş. Yağ ile hiçbir ilgisi yok
dedi. Kars ve civarında gezdiğimiz yerlerde, çatılar, genellikle kar
tutmaması için saçtan yapılmış. Sarıkamış’a vardık, ilk durağımız
Katerina köşkü veya Çarın av köşkü. Hiç çivi kullanılmadan birbirine
geçmeli ağaçlardan yapılmış. Şu anda çok bakımsız ve kötü
durumda… Köşkün bulunduğu yerde, bol miktarda siyah ve kahve
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renkli obsidyen taşı var. Termal amaçlı ve süs eşyası olarak
kullanılıyormuş. Burada bir çiçek kopartıp kokluyoruz, gül gibi kokuyor,
yabani gül diyoruz biz. Rehberimiz, bunun kuşburnu çiçeği olduğunu
söylüyor bize. İkinci durağımız, Sarıkamış kayak tesisleri, yenilenmiş
ve çok güzel olmuş. Kayak yapmak isteyenlere duyurulur...
Oradan Kağızman'a gidiyoruz. Kaya tuzu, kuru kayısı, ceviz ve
cevizli sucuk aldım. Ramazan dolayısıyla, çay içecek bir yer
bulamadık. Her yer kapalıydı. Burhan Bey, üniversiteden arkadaşını
aradı ve onun kayısı bahçesinde çaylarımızı içtik. Dönüşte, güneş
batmak üzereydi. Dağ manzaralı yollar arasında, kıvrıla, kıvrıla
fotoğraflar çekerek, Kars’a döndük. Kars’ın girişindeki Kafkas
Üniversitesini gezdik. Çok büyük ve çok güzel yapılmış. Rehberimiz
Burhan Bey, veterinerlik fakültesinin profesörüymüş. Onu tanıdığımıza
hepimiz çok mutlu olduk.
6. gün, yarım günlük serbest zamanımızı, Burhan Bey’in tavsiye
ettiği yerden Kars peynirlerimizi ve ballarımızı alarak geçirdik ve
İstanbul’a dönüş için hazırlıklarımıza başladık. Aysel’ciğim iyi ki varsın,
iyi ki bu Kars gezisini organize ettin. Sadece Kars’ı değil bu vesileyle
Ardahan, Iğdır ve Ağrı’yı da görmüş olduk.
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SERHAT KARS’A HOŞGELDİNİZ!
İsmail Yan
Gezimizin ilk günü, hava yağışlıydı. Şehirde kısa bir tur
yaptıktan sonra, kaleye çıktık, oradaki kafeteryada, çay içtik, şehri
kuşbakışı seyrettik. Dönüş yolunda, sağanak yağış başladı.
Aracımızdaki yerlerimizi aldık ve yolculuk başladı. Yanımda oturan
Hatice ile sohbet ederken, tam tepemizdeki havalandırma
kapağından, başımıza bir iki su damlamaya başladı. Önce, bu durumu
önemsemedik, fakat daha sonra fazlalaştı, neredeyse yağmura
dönüşecekti! Araçta, boş koltuk da yoktu ki, yerimizi değiştirelim. Bu
duruma nasıl çözüm buluruz diye düşünürken, aracın ön tarafında
gözüme bir şemsiye ilişti. Hemen şemsiyeyi açtım, dolayısıyla
ıslanmaktan kurtulduk. Dışarıda 30 derece sıcaklık vardı ve biz araç
içerisinde şemsiye açarak yolculuk yapıyorduk. Hep beraber gülüştük,
çok hoş bir anı oldu.
Aynı gün, hep beraber, akşam yemeğimizi yedikten sonra,
Karstor adlı eski bir taş binada hizmet veren bir bara gittik. Gürcü
şarabı içtik. Geç vakit, arkadaşlarımız gruplar halinde, dinlenmek
üzere Kars Öğretmen Evi’ne doğru yollanmaya başladılar. Ben, Aysel
Sakarya, Hatice Erdem Dolu, Nilüfer Alkoç, Pelin Bektaş ve Burhan
Özba sohbet ederek yürürken, bir taş binadan bağlama sesleri
geldiğini duyduk. Binanın kapısında Aşıklar Otağı tabelası vardı.
İçimizden bazı arkadaşlarımız, içeri girip izleyelim, önerisinde bulundu
ve hemen içeriye girdik. TRT çekim yapıyordu. Bizleri aşıklar,
görevliler sıcak ve samimi şekilde karşıladılar, çay ikram ettiler,
nereden geldiğimizi, gelme sebebimizi, mesleklerimizi sordular. Aşık
Ensar Şahbazoğlu, aşıklık sanatının geleneklerini, uygulamalarını,
türlerini anlatan bir konuşma yaptıktan sonra, söze başladı.
”Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz segah olup dolananlar, Serhat
Kars’a hoş geldiniz gözyaşıyla sulananlar , Serhat Kars’a hoş geldiniz,
merhametle sulananlar, Serhat Kars’a hoş geldiniz!” dedikten sonra,
Aşık Ilgari ‘’Serhat Kars’a hoş geldiniz ‘’diyerek söze başladı.
”Lüleburgazlı İsmail Serhat Kars’a hoş geldiniz, Ziraat Bankası’ndan
emekli olmuş Serhat Kars’a hoş geldiniz, sizler bize şeref verdiniz!”
dedi Aşık Ensar Şahbazoğlu. ”Güzellikler ekiyorlar, alın teri
döküyorlar, kameraya çekiyorlar İsmail bey hoş geldiniz!” dedi Aşık
Ilgari.
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Iğdır

Kars
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Kars Kalesi

Kars, Aşıklar Otağı
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”Siz aşıkları gördünüz mü? Hiç aşığa para verdiniz mi? İsmail
Can hoş geldiniz, bankacı gardaş hoş geldiniz, siz hiç saza para
daktınız mı? İsmail gardaş hoş geldiniz!“ dedi. Ben ne yapacağımı
şaşırdım, panikledim. Daha önce, dansöze para takmışlığım vardı
ama, gerçekten saza para takmışlığım yoktu. Tüm şaşkınlığıma
rağmen, arkadaşlarımın alkışlı destekleri sayesinde, saza parayı
takmayı başardım. Benden sonra, diğer arkadaşlarıma da, sırasıyla
hoşgeldiniz manileri söylendi. Daha önce, televizyonda, sinema
filmlerinde gördüğümüz aşık atışmalarını da izledikten sonra, keyifle
ayrıldık.
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KARS, ARDAHAN, AĞRI
Nilüfer Alkoç
Her şey, Kars’la ilgili bir kitabın sayfalarını çevirmekle başladı ve
hiç görmediğimiz bir şehre, Kars’a gitmeye, karar verdik. Adım
attığımız ilk andan itibaren, Kars’ın sert ama tertemiz havasıyla
kucaklaştık. Kafkas Üniversitesi Profesörlerinden Burhan Özba
eşliğinde, Kars’ın tarihiyle ilgili kısa bilgiler alarak, eşyalarımızı
bırakmak üzere otelimize doğru yola çıktık.
Kars adı, M.Ö.130 da Kafkas dağlarından gelerek buraya
yerleşen Bulgar Türklerinin “Karsak Oymağı”ndan gelmekteymiş.
Yazılı tarih dönemleri, Kars bölgesinde, Urartularla başlamış ve
Arapların istilasına kadar, bölgede, 420 yıl Hıristiyan halk yaşamış.
Kanuni Sultan Süleyman, 1534’de Kars’ı Osmanlı topraklarına katmış,
ancak 1807’de, Ruslar, Kars’a saldırarak şehri yıkmış ve
yağmalamış.1829’da imzalanan Edirne antlaşmasıyla Ruslar geri
çekilmiş ve 1855 Kars zaferiyle, şehre “Gazi” unvanı verilmiş. Kars’ın
milli mücadele tarihi, I.Dünya savaşı öncesinden Cumhuriyete kadar
uzanmış.19.yy ve 20.yy. da peş peşe Rus, Ermeni ve İngiliz işgallerine
uğramış.1920’de Ermenilerle,1921’de Ruslarla imzalanan antlaşmalar
neticesinde, Kars ve Artvin’in bugünkü sınırları belirlenmiş.
Kars Kalesi…
Kars Kalesi, Kars’ın kuzeyinde dik yamaçlı bir tepe üzerinde yer
almakta ve Merkez Kale, Stadel veya İç Kale olarak da anılmaktadır.
Merkez kale dışındaki surlar, 27.000 metre uzunluğunda olup 220
burçtan meydana gelmektedir. Bu surlar arasında üç kapı vardır; ana
giriş kapısı ise kalenin kuzeyindedir.
Kalenin eteklerinde, Namık Kemal’in çocukluğunu geçirdiği
“Namık Kemal Evi” restore edilerek âşıklar evi olarak kullanılmaktadır.
Lala Mustafa Paşa tarafından, 1579 da yaptırılan Beylerbeyi
Sarayı 1878 e kadar Sancak Konağı, 1918 e kadar Hükümet Konağı
olarak kullanılmış, ancak günümüzde, yıkıntı halindedir.
Osmanlı Dönemi Hamamları, 17.yy. başında Osmanlı mimarisi
tekniğinde yapılmış, halen restore edilmektedir.
19.yy.da Baltık’tan gelen Volga Almanlarından dini bir lidere ait
olan Alman Evi, 1911 yılında yapılmış, içi restore edilmektedir.
Kars Çayı’nın üzerinde yer alan Taş Köprü, MS.1579 yılında
Osmanlılar tarafından yapılmıştır.
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Arpaçay üzerinde, İpekyolu Köprüsü
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Kars, Otel Cheltikov

Çıldır Gölü
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Osmanlı dönemi yapılarından Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Konağı,1878 Osmanlı Rus savaşında bir süre karargâh olarak
kullanılmış, bugün galeri olarak hizmet vermektedir.
Ruslar tarafından Baltık mimarisinde kilise olarak yapılan ve
camiye döndürülmüş olan Fethiye Camii ve Kars Beylerbeyi Seyit
Yusuf Paşa tarafından 1664 yılında yaptırılan Yusuf Paşa Camii,
ibadete açık ve kullanılmaktadır.
Evliya Camii, Ebu’l Hasan-ı Harakani Türbesi
1579’da,Lala Mustafa Paşa tarafından, bu isimdeki bir Anadolu
Evliyası adına yaptırılmıştır. Evliya Camii külliyesinde, Harakani
dışında, 21 mezar daha bulunmaktadır ve bu mezarlardan birisi 1767
yılında Kars Beylerbeyi Kethüda Mehmet Paşa’ya ait, Kars’taki tek
kavuklu mezardır.
Kümbet Camii(Havariler Kilisesi)
Şehirdeki Ermeni kiliselerinden birisi olan bu yapı, M.S. 932-937
de Bagratlı Krallığı döneminde, Ermeni-Gürcü kilisesi olarak inşa
edilmiştir. Hıristiyanlık için kutsal 12 havarileri anmak için yapılan bu
kilise, daha sonra 1064 yılında Müslüman egemenliğine geçerek
camiye dönüştürülmüş ve Kümbet Camii adını almıştır. Bölge, Rus
hâkimiyetindeyken Rus Ortodoks Kilisesi olmuş, 1918 de Türk
hâkimiyetinde yeniden camiye çevrilmiş önemli bir eserdir.
Kars Müzesi
Kafkaslardan Anadolu’ya girişte, ilk yerleşim merkezi olma
özelliğine sahip Kars şehri, pek çok uygarlığın geçişine tanıklık etmesi
nedeniyle, antik bir yerleşim merkezidir. Müzede Eski Tunç ve Bronz
çağına ait madeni eşyalar,19.yy kilise kapıları, Roma ve erken Bizans
dönemine ait toprak kaplar sergilenmektedir. Müzenin yakınında
Kars’ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa’ya Rus generaller tarafından
hediye edilen vagon bulunmaktadır.
ARDAHAN
Ertesi gün Allahuekber dağları eşliğinde Kars’tan Ardahan’a
doğru gidiyoruz. Urartu İmparatorluğuna, Sakalara, İran’dan gelen
Partlara, Kafkaslardan gelen Ortodoks Kıpçaklara ve Osmanlılara ev
sahipliği yapmış, yüksek ve yemyeşil bir yöreye ulaşıyoruz.
Her şehirde olduğu gibi önce Ardahan Kalesine çıkıyoruz.
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Ardahan Kalesi
İlk inşa tarihi bilinmeyen ve yapılışı oldukça eskiye dayanan
Ardahan Kalesi, Selçuklular tarafından yapıldığı düşünülen ve
Osmanlılarca sürekli kullanıldığı anlaşılan 14 adet kuleye ve 54 metre
uzunluğunda surlara sahip tarihî bir yapıdır. Kültür ve sanat
merkezinde yazarla yaptığımız söyleşiden sonra, bizi buralara kadar
getiren kitabın yazarının köyü olan Ölçek Köyü’ne geçiyoruz.
Akşamüzeri, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ikinci gölü, Çıldır
Gölü kenarında, sarı sazan balığı yemek üzere mola veriyoruz. Burası
gerçekten sessiz, sakin bir doğa harikası, mutlaka görülmeye değer
bir yer.
ANİ ANTİK KENTİ
Gezimizin üçüncü günü, Kars’a 42km. Uzaklıkta, TürkiyeErmenistan sınırına çok yakın bir konumda olan ve volkanik tabaka
üzerinde yer alan bir antik şehri görmeye gidiyoruz. Ani, Anadolu’ya
İpek Yolu üzerinden girişteki ilk konaklama yeridir. Tarihi M.Ö. 5000
yıllarına kadar uzanır. 78 hektarlık bir alan üzerine kurulmuş olan Ani
Ören yeri, 4,5km. uzunluğundaki dış cephe surları, sur içerisindeki
kentte cami, kilise, hamam, saray, kervansaray, köprü gibi yapılardan
oluşmuş bir sit alanıdır.
Aslanlı Kapıdan Ani Ören Yerine girdiğimizde 3-4 saat yürümeyi
göze almıştık, ancak sıcak bir günde, volkanik bir zeminde yürümenin
zorluğuyla çok yorulduk. Akşam, Kars’taki keyifli akşam yemeğinden
sonra, muhteşem bir tarihe tanıklık etmenin verdiği heyecanla, bütün
yorgunluğumuzu unuttuk. Gezimiz keyifle devam ediyor ve yönümüz
bu kez de Doğubeyazıt’a dönüyor…
Kars’tan Iğdır’a, oradan da Doğubeyazıt’a
Iğdır üzerinden Doğubeyazıt’a giderken, yol üzerinde efsanelere
konu olmuş Ağrı Dağı’nı görmek için duraklıyoruz. Sis nedeniyle çok
zor seçilebilen dağ, bu sefer bize hoşgörülü davranıyor ve birkaç
fotoğrafını çekmemize izin veriyor. Acaba söylendiği gibi, zirvelerinde
Nuh’un Gemisi’nin kalıntıları hala duruyor mu bilinmez. Ağrı Dağı’nı
geride bırakarak, İran sınırındaki Doğubeyazıt’a merhaba derken,
uzaktan da bir tepe üzerine kurulmuş olan İshak Paşa Sarayı külliyesi
tüm ihtişamıyla dikkatimizi çekiyor.
İshak Paşa Sarayı
İshak Paşa Sarayı, 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve
seçkin örneklerinden biri olarak gösterilmektedir. Saray, Osmanlı, Fars
ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu bünyesinde toplayan bir
özellik taşır. Cildıroğullarından II. İshak Paşa ile Çolak Abdi Paşa
tarafından 1685'te yaptırılan saraya, 1784'te son şekil verilmiştir. Yapı
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yaklaşık olarak 115x50 m. ölçülerinde bir alana kurulmuştur. Kesme
taştan yapılan sarayın Doğu cephesindeki portreli kabartma ve
süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini taşır. Girişe göre sağ
tarafta selamlık ve onun arkasında haremlik vardır. Bunların sonunda
cami ve türbe bulunmaktadır. Türbe Selçuklu kümbet mimarisi
üslubunda inşa edilmiştir. Saray bölümü iki kattan oluşmaktadır. 366
oda da bu iki kat içinde yer almaktadır. Duvarları Türk hat sanatının
örnekleriyle, sülüsle yazılmış ayet ve beyitlerle süslüdür. Türbede
Çolak Abdi Paşa, İshak Paşa ve yakınları yatmaktadır.
Sarıkamış, Kağızman…
Gezimizin son günü, Kars’ın en önemli kayak merkezlerinden
Sarıkamış’a gidiyoruz. Sarıkamış, yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.
Kayak merkezini gördükten sonra inanılmaz güzellikteki sarıçam
ormanlarının arasından geçerek, 1900’lerde inşa edildiği düşünülen ve
halk arasında Katerina’nın Köşkü olarak tanınan Rus Çarı II. Nikola ve
eşine ait av köşkünü ziyaret etmek üzere ilerliyoruz.
Sarıkamış dönüşü, Kağızman’ı da görmeden Kars’a dönmek
istemiyoruz. Kağızman yolunda Aras nehri kanyonunu takip ederek,
ilçe merkezine geliyoruz ve kısa çarşı turundan sonra bir kayısı
bahçesinde mola veriyoruz. Artık Kars’a dönme vakti geliyor, şehirdeki
son gecemiz…
Kars toprakları üzerinde birçok uygarlık hüküm sürdüğünden,
Kars çok zengin bir kültür mozaiğine sahip olmuş. Kars ve çevresinde
gerçekleşen birkaç günlük gezimizin son akşamını da âşıklar evinde
geçiriyoruz.
Otelimize doğru yürürken aklımdan şu düşünce geçiyor; ’’Kars
tarihiyle, insanları ise gözleriyle konuşuyor ve ikisi de çok şey
anlatıyor’’
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Kars Gezi Notları
Pelin Bektaş
8-13.07.2014
Soğuk kayaların yeşille örtüştüğü, insanın, güven ve tedirginliği
aynı anda duyduğu bir kent Kars. İnsanların, yaşadıkları coğrafyaya
benzedikleri söylenir. Kars, M.Ö. 25 bin yılından bu yana çeşitli millet
ve medeniyetlerin işgaline ve savaşlara sahne olmuş bir yer. Halkı
Azeri, Türk, Kürt, Terekeme, Ermeni, Gürcü, Tatar, Rus, Malakan ve
Dukobor’lardan oluştuğundan, Karslılar, kaya gibi güçlü ve gözlemci
olmak zorunda kalmış. İnsanlar, sevgilerini, korkularını, kırgınlıklarını,
nefretlerini, güven veya güvensizliklerini, alçakgönüllülüklerini, göz ve
vücut dilleri ile ifade ediyorlar. Karslılar,’’ burada, siyah ve beyaz
vardır, gri bile yoktur’’ derken; eski günlerde kimsenin kimseyi
ayırmadığını, sol ve sağ düşünceli iki insanın düşüncelerini işlerine
karıştırmadan çalıştıklarını anlatıyorlar. Çok güzel iki dönem
geçirdiklerini, bunlardan birinin sağcı, diğerinin ise solcu bir parti
dönemi olduğunu, ama 13 yıldır ötekileşmenin olduğunu söylüyorlar.
Sadece, son 3 yıldır Kars’ın hatırlandığını söyleyen halk, kırgın
görünüyor. Doğanın içinde, incecik saplarına rağmen, her şarta uyan
kır çiçekleri gibiler. Tarihi, Urartulara kadar varan şehirde halk,
yabancıya saygılı ve suskun. Başka şehirlerdeki gibi çarpık şehirleşme
ve paraperest yüklenicilerin yanlış işleri, hemen göze çarpıyor.
Kalkınmak için, üretim yapan atölye veya halk kooperatiflerine
ihtiyaçları var.
Kars’a indiğimiz andan, dönüşümüze kadar, bizi karşılayan bir
minibüsle, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Cerrah Prof
Burhan Özba ve 16 arkadaşımız, birlikte çok güzel 5 gece 6 gün
geçirdik. Valizleri Öğretmenevi’ne bıraktık, vakit kaybetmeden Kars’ı
gezmeye başladık.
Yolda ilk gözümüze çarpan, M.S 932-937 yıllarında 12 Havari
adına yaptırılan, zamanımızda Kümbet Camii olarak bilinen, dört
yapraklı yonca planında, uzun kasnaklı ve külah biçiminde sona eren
kubbe ile örtülü mekân, eskiden müze olarak kullanılmış. Tadil
edildiğinden içine giremedik.
İlk durak, Kars Müzesi ve arkasına yerleştirilmiş, Kazım
Karabekir Paşa’ya, 1921 Kars Antlaşması sırasında bir iyi niyet jesti
olarak, Ruslar tarafından hediye edilen tarihi "Beyaz Vagon". Paşa bu
vagonu Kars Erzurum arasında kullanmış. (Kim bilir ne zor günler
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yaşadı o vagonda, her şeye hazır konan bizler nasıl da ahkâm
kesiyoruz.)
Müzenin bahçesinde, çeşitli Türk boylarının Kars ve çevresinde
kullanmış oldukları koç, koyun, kuzu ve at şeklinde mezar taşları ile
Selçuklu ve Osmanlılara ait yazılı kitabeler ve mimari parçalar göze
çarpıyor.
İçeride bulunan eserler ise, genellikle Prehistorik Çağdan.
Sırasıyla Kalkolitik, Eski Tunç, Urartular, Roma Çağı, Bizans Çağı,
Selçuklular ve Osmanlılara ait. O dönemin eşyalarını hayranlıkla
izleyip belleğimize kazıdık. Hepimizin önünde uzun uzun durduğumuz,
iki adet Geç Hıristiyanlık örneği ahşap kapı, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerine ait yazılı kitabeler ile iki aslanı kollarının arasına almış
vaziyette canlandırılmış Selçuklu Devrine ait taştan mitolojik bir tasvir
oldu. Arkadaşlarıma oranla, o dönemin mücevherlerinin önünde
bayağı oyalandığımı söyleyebilirim.
Etnografya bölümünde bulunan eserler, Kars ve çevresinden
derlenmişti. Bu eşyalardan, kullandıkları desenlerden, o yörenin
insanlarının geçmişte nasıl yaşadıklarını, duygu ve düşüncelerini
anlayabilirdik. Halı, kilim, heybe, at çulu, seccadeler ile bakır ve
tunçtan mutfak eşyaları, altın ve gümüş işlemeli hançer, kama ve
kılıçlar, tabancalar, demir ve tunç baltalar ile barutluklar, silahlar, el ve
matbu baskılı eski kitaplar, fermanlar, çadırların içinde bölmeler
oluşturmak için çubuklar üzerine değişik renklerde iplikler sarılarak
kilim gibi desenlendirilmiş çadır çıtı, yöreye ait kaftan, cepken, üç etek,
bel kuşağı, başörtüsü, göğüslük, günlük giysiler, gümüş işlemeli eyer
takımı, kırbaç, fayton fenerleri, gümüş işlemeli saat ve köstekleri,
kemerler, gümüş bilezikler, tepelikler gerdanlıklar, başlıklar ve halı
çeyiz sandığı aklımda kalanlar...
Akşam yemeğimiz, ocak başında Ejder adlı bir kebaptı. Et ve
tavuk ızgara yapılıp, içine kaşar ve ceviz koyduktan sonra dürüm
yapılıyor ve üstüne yumurta sürülüp fırınlanıyor. Karnımızı doyurup
öğretmen evine giderken, kulağımıza çalınan sesle, âşıkların içinde
bulduk kendimizi. İsmail Bey ile şakalaşan âşıklar, herkese mani
yaktılar.
Çarşamba günü, Masalsı kitabının izinde Ardahan’a geçtik.
Dursun Akçam Kültür Merkezinde çok iyi ağırlandık. Alper Akçam ile
internet üzerinden kurduğumuz bağlantı sayesinde, kitabı ve yazarı
daha iyi anlamaya çalıştık. Kitapta geçen, Iğdırlı ağalara peşkeş
çekilen ormanın, günümüzde de kesilerek katledildiğini öğrendik.
Menfaatçiler vazgeçmiyordu, Sarıçam ormanları yanmayan tek ağaç
türüydü, devletimiz ve ne yazık ki sustuğumuz için biz onları yok
ediyorduk. Ölçek köyünde Perihan Akçam’ın evine konuk olduk.
Perihan Akçam, ağaçlar için çok üzgündü. Kendi eliyle oluşturduğu
ormanı gösterdi ve “bu canlara nasıl kıyılır?” dedi. İmece usulü bir çay
içip, Çıldır Gölü’ne doğru yola çıktık. Akşam yemeğimiz Çıldır’ın ünlü
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Sarıbalığıydı. Tadı Kalkan balığına benziyor. Doğrusu rakıyla da güzel
gitti. Sonradan öğrendiğime göre orada İlhan Koçulu’nun kurduğu bir
peynir müzesi varmış maalesef göremedik.
Perşembe günü sabah sekizde, Ani Harabeleri’ne doğru
rehberimiz Yıldırım Öztürkkan ile yola çıktık. Ani Harabeleri, Kars’a 48
km. uzaklıkta yer alıyor. Ocaklı Köyü yakınında, Türkiye-Ermenistan
sınırına yakın, Arpaçay nehri kenarında konumlanan kentin kuruluşu
M.Ö. 5000 den başlıyor. Son kuruluşu M.Ö. 350-300 yıllarına
dayanıyor. Aslanlı Kapıdan geçerken, rehberimiz, ‘’28 yıl çalışan bir
Rus arkeolog, 6 vagon dolusu antik eseri Rusya ya kaçırmış’’ diye
söze başlayınca; niye hep aynı hikâye, bir halk hep aynı hatayı yapar
mı diye kendime sordum. Neden neydi?
Ani, Hristiyan Ermeni inanışınca kutsal sayılıyor. Şehirde,
Selçuklu eserleri ile kiliseler, yan yana, hatta iç içe duruyor. Adını İran,
Eti ve Roma tanrılarından aldığı söyleniyor. Milattan önce, bir kale
kenti olarak kurulan Ani, 10. yüzyılda Bagratoğulları sülalesinden
Ermeni hükümdarlara başkentlik yapmış. Kendisini zapt eden kavimler
tarafından, defalarca yenilenmiş ve askeri amaçla kullanılmış olan
kent, 1064 yılına kadar, Bizans’ın yönetiminde kalmış ve bu tarihte
Selçukluların eline geçmiş. Konumu açısından, İpek Yolu geçişinde
olması, ticari ve askeri bakımdan önemini bir kat daha artırmış. Şehir,
defalarca görmüş olduğu saldırılar ve depremlerden dolayı harabe
haline gelmiş. Kentin merkezindeki Ani Katedrali, en büyük
eserlerden. 23 yılda Ayasofya’nın mimarı Tridat tarafından yapılmış.
1001 yılında, Yunan haçı planında yapılmış olan katedral, 1064’de
Alparslan tarafından camiye çevrilmiş ve adı Fethiyye Camii olmuş. 20
Ağustos’ta, burada ilk Cuma namazını kılan Alpaslan, ilk caminin
yapımını da, kumandanına emretmiş. Manuçahar (ay yüzlü) Camii
1072’de bitmiş. Manuçahar Ruslar zamanında müze yapıldığından
korunmuş ama yanında ki Ebulmuammeran Camii yıkılmış.
Doğu yönünde, Arpaçay’a inen kayalıkların eteğinde, Prens
Dikran Honents’in yaptırdığı Surp Kirkor Kilisesi bulunuyor. İçi
fresklerle süslü kilise, oldukça iyi durumda ve 1036 yılında yapılmış.
Surp Pirgiç (Halaskar) Kurtarıcılar Kilisesi ise, yörede Keçeli Kilise
diye biliniyor. Kurtarıcılar denmesinin nedeni, Konstantin’in annesi
Helene’nin Kudüs’ten getirdiği çemberlitaşın içinde saklandığı
söylenen çarmıhın küçük bir parçasının, bu kilisede olduğu
sanılmaktaysa da, kilise 1946 yılındaki yıldırımdan kendini bile
kurtaramamış.
Ani’de bilinen 17 kapı var. (Bunlardan biri de Bey Sekisi’dir.
Mığmığ Deresi’ne açılmaktadır.) 1000 mağara 1001 kilise ve kiliselerin
yanında bezirhaneler mevcut. Kiliselerin ve Ani’nin bezir yağıyla
aydınlatıldığı düşünülüyor. Anililerin söz verirken, bin bir kilise üstüne
yemin ettikleri de söylentiler arasında.
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Ardahan, Dursun Akçam Kültürevi, Masalsı toplantısı

Ardahan, Ölçek Köyü, Dursun Akçam’ın evi
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Ani Harabeleri, Ateş Tapınağı

Ani Harabeleri, surlar
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Ani hamamlarındaki, Kars evlerindeki, İshak Paşa Sarayı’ndaki
ısıtma sistemi, dünyadaki ilk kalorifer sistemi. İki duvar arasına dizilen
odunların yakılması ile bütün hamam, yerden tavana kadar
ısınıyormuş. Bu hamamda, dünyanın ilk suda doğumu yaşanmış.
Mevlana’nın hocası Kadı Burhanettin’in annesi, hekimlerin tavsiyesi
üzerine, oğlunu hamamda, suyun içinde dünyaya getirmiş.
Resimli Kilise, 1215’te Gürcü ustalar tarafından yapılmış. Bu
kilisede, Hıristiyan ve Müslümanların kullandıkları süslemeleri
görebilirsiniz. Fresklerde, Aziz Greguar resmedildiğine göre, kilisenin
esas adı Aziz Greguar olmalı. Fresklere göre, Kral Tridat; “Benim
inanmadığım tanrıya sen nasıl inanırsın!” der ve Aziz Greguar’ı bir
sürü işkenceden sonra, Ermenistan’da bir kuyuya attırır. 15 yıl sonra
Tridat hastalanır. Greguar’ı affederse iyileşeceği söylenir. Greguar’ı
affeder ve kral iyileşir. Bunun üzerine Greguar aziz ilan edilir. İşin
doğrusu, bu hikâyeler beni oldukça şaşırtıyor. İnsanoğlu Sokrates’ten
sonra iyice gerilemiş. Kral Tridat’tan 200 yıl sonra, Amerika yerlilerine
vahşi deyip yaptıklarımıza bakınca utanıyorum. İşte ben, tam böyle
düşüncelere dalmışken, bir babanın kızını saklamak için yaptırdığı,
mağaralara sırtını vermiş olan görkemli yapı Bakireler Manastırı
karşımıza çıkıyor.
Biraz ilerdeki Ateş Tapınağı’na ateşgede diyorlar. Gede, ateş
adamlar demek, dört adam büyüklüğünde taş üstüne dört elementin
konduğu taş sütunlara benziyorlar. 1038’de yapılan Surp Hovannes
(Apostol) Kilisesi’nden, günümüze pek bir şey ulaşamamış. Kuzeybatı
tarafında, aynı adı taşıyan üç kilise bulunuyor. Bunlardan Surp Kirkor
Abugamrents Kilisesi 994’de yapılmış ve Aziz Kirkor Lusaroviç’e
adanmış. Kentin ortasındaki kervansarayın ise ancak kalıntısı
günümüze kadar gelebilmiş. Burada, kervansaray duvarlarında, orada
kalan bir konvoyun, kaç koyun vergi vereceği de yazılı. Kervansaray
çok serin, bu yaz sıcağında dinlenirken, Yıldırım Bey güzel bir şiir
okudu. İpek Yolu köprüsünü ve İpek Yolu’nu gösterdi. “Binlerce yıl
önce ki insanların ayak izlerine basmak, çok değişik bir duygu, kim
bilir kimler geçti bu yolun üzerinden” dedim. Güldü, hikayeler anlattı
bize. Bakın birini anlatayım.
Bir zamanlar, Nuşirevan adında zalim bir padişahın, hayvanların
dilinden anlayan bir veziri varmış. Veziri ile dolaşırken, hayvanların
dilinden anlayan vezir, iki baykuşun konuşmasını duymuş
gülümsemiş. Padişah vezire,” neden güldün, söylemezsen kellen
gider” demiş. ‘’Padişahım soldaki baykuş, sağdakine oğlumuza
kızınızı isteriz dedi, öteki, güzel ve büyük harabeler isterim, deyince
oğlan babası, istediğin şey kolay Nuşirevan olduktan sonra,
harabeden çok ne var? dedi’’. Padişah, “ben bu kadar mı zalimim?”
diye sorunca. Vezir, “padişahım ben kuşların konuşmalarını tercüme
ettim” demiş. Padişah düşünmüş taşınmış adil olmaya karar vermiş.
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Aradan zaman geçmiş adilliğini ölçmek için halkın arasında
dolaşmaya çıkmış ve bir çiftçiye “nasıl padişahın adaletinden memnun
musunuz”? Çiftçi, “şu dakikaya kadar memnunduk, ama tarlayı 500
atlıyla çiğneyen padişahın nesi adil” demiş. Hepimiz kahkahayla
gülerken iç sesim” bu kadar gülme hepimiz Nuşirevan değil miyiz” diye
soruyordu ki Yıldırım Bey İpek yolu ile ilgili bir hikâye daha anlatmaya
başladı.
İpek yolunda soyulan bir tüccar, kervansaraya gelince, Hancıya
nasıl soyulduğunu anlatıp “bir gece yatayım çalışıp paramı öderim”
der. Hancı ‘’padişahın çok adil olduğunu, hatta bununla nam saldığını’’
söyler ve ‘’padişaha gidip durumunu anlatırsan, sana yardım eder’’
der. Tüccar, Padişahın huzurunda bir çevirmen aracılığıyla, durumu
anlatır. Padişah, suratlı ‘’bakarız ‘’der. Tüccar, kapıda bekleyen
hancıya ‘’ben sana boşuna gidiyoruz dememiş miydim?’’ deyince,
hancı duruma şaşar, içeri girer. Padişaha, tüccarın soyulduğunu bir de
hancı anlatır. Tercüman, suç ortağı olduğu için, yanlış çevirmiştir.
Padişah, tüccara parasını verirken bir şart koşar “yarın kapıdan
çıkarken iki tarafa bakıp öyle geç” der. Ertesi gün, yola çıkan tüccar,
kapının iki yanında, kendini soyan vezirin oğlu ile yalancı tercümanın
asılmış bedenlerini görür. Kapıda, adaletten kimse kaçamaz yazılıdır.
“Arkadaşlar bunlar buralarda anlatılan hikâyeler, ama son anlatacağım
olmuş bir olay’’ diyen Yıldırım Beyi, can kulağı ile dinlemeye devam
ettik.
Ani’ye, 1980 Darbesi’nden sonra halim selim, kendi halinde,
hatta pısırık tabir ettiğimiz bir müze müdürü tayin olmuş. Çalışanların
ve yöre halkının kısa zamanda güvenini kazanmış bu adamın askerler
tarafından arandığı bilinmiyormuş. Bir gün Ani’ye gelmiş ve bekçiye
biraz dolaşacağını söylemiş, Ermenistan üzerinden kaçmış. Saatler
sonra bekçi, müdürü aramış bulamamış. Kaçışı birlikte planladıklarını
düşünen askerler, bekçiyi hapse atıp, falakaya çekmişler. Müdürün,
yıllar sonra gelip, Kayseri Müzesi’ne müdür olduğu, bekçinin de dayak
yediğiyle kaldığı söyleniyor. Eh bu ülke, Aziz Nesin’lik bir ülke, sağ
olsaydı daha neler neler yazardı kimbilir.
Artık dinlenmiş olarak, Selçuklu Sarayı’nı görüp, dış surların
çevresinden dolaşıp, mağaraların resmini çektikten sonra, Ani’den
çıktık. Bir mağaranın 1000 koyun alabildiğini duymuştum. İçlerini
görmeyi çok merak ettiğim mağaralara, giriş yasak olduğu için
göremedik.
Kars’a döndüğümüzde, çok yorgunduk ama Zübeyit Çelik’in
önerdiği üzere, Vedat Akçayöz’ü görmeye, 3 arkadaş gittik. Vedat
Bey, meraklı kişiliğinden ve yarım kan bir Malakan olduğundan,
insanlık ve halk bilim adına çok önemli bir iş yapmıştı. Malakanları
aramış, bulmuş, tarihlerini, adetlerini, yaşam şekillerini, kaydetmiş.
Onlar hakkında bir müze yapmış. Yakında, bu konu üzerine bir kitap
çıkartacak. Malakanlar, dört kitaba da inanıp, önce insan diyen ve
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savaşmadıkları için Rusya’dan sürülen bir ırk. Çağdaşları, onlardan
hayvancılığı ve peynir yapmayı öğrenmiş, yemeklerini yemiş ama ne
yazık ki içlerine almamışlar. Vedat Bey, Kars’ı resmeden bir fotoğrafçı,
yaptığı Kars kitabında şehrin eski ile yeni halini ve değişimleri
görebiliyorsunuz. Çeltikov Otel’de, eski Rus gecelerindeki gibi bir
atmosferde yemek yemeyi düşleyerek Vedat Bey’den ayrıldık.
Bundan sonra, yolumuzda Ağrı Dağı, Doğubeyazıt, İshak Paşa
Sarayı ve Kadı Burhanettin’in evi vardı. Ağrı bize kendini zor gösterdi.
Haşmetli, dumanlı tepeleri, hepimizi etkiledi. Doğubeyazıt’taki İshak
Paşa Sarayı, Osmanlı, Fars ve Selçuklu mimari üslubunda yapılmış.
Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yapılar topluluğundan meydana
geliyor. Birinci avludaki yapıların bazıları yıkıktı.
İlk girişte, hepimiz zindanları gezdik. İnsan, duygudaşlık
yapmadan duramıyor. Daha sonra, dikdörtgen planlı ikinci avluya
geçtik. Girişe göre sağ tarafta selamlık ve onun arkasında haremlik
var. Bunların sonunda cami ve türbe bulunuyor. Türbe, Selçuklu
kümbet mimarisi üslubunda inşa edilmiş. Saray bölümü, iki kattan
oluşuyor. İkinci kat tamamen yıkılmış. 366 adet oda, bu iki kat içinde
yer alıyor. Her odada, taştan yapılmış ocaklar var. Taş duvarlardaki
boşluklar, bütün yapının merkezi bir ısıtma sistemine sahip
bulunduğunu gösteriyor. Divan salonu, 20x3 m. Duvarları Türk hat
sanatının örnekleriyle, sülüsle yazılmış ayet ve beyitlerle süslü.
Burada yer alan "İshak meram üzere kerem kıldı cihanı-Bin yüz
doksan dokuz buna oldu tarih" beyitinden, sarayın miladî 1784 yılında
tamamlandığı anlaşılmakta. Sarayın ikinci avlusundaki türbe, kesme
taştan yapılmış. Bu sekizgen türbe, Selçuklu türbe mimari geleneğinin
tipik örneği olan kümbet şeklinde ve iki katlı... Duvarları geometrik
motiflerle süslü. Bu türbede, Çolak Abdi Paşa, İshak Paşa ve yakınları
yatıyor.
Kadı Burhanettin’in türbesine gittiğimizde, ezan okunuyordu.
Dualarımızı yaptıktan sonra, ürküten ama huzurlu bu mekândan
ayrıldık. Ertesi gün, Sarıkamış ve Kağızman vardı. Kars’ta, akşam
yemeğini Oklava adında, ev yemekleri yapan bir yerde yemek
yedikten sonra, tekrar âşık evine gittik. Âşık atışmasını görmeyen
arkadaşlarımız da çok mutlu oldular.
Ertesi sabah Zübeyit Çelik Hocanın 16 kişiyi Karstor’da harika
bir Kars kahvaltısıyla ağırlamasından sonra, Sarıkamış ve Kağızman’a
doğru yola çıktık. Katerina ve Çarın buluştuğu yazlık evi gezdik ve
fotoğrafladık. Burası, bir müddet komando birliği olarak kullanılmış,
bütün duvarlarda asker ve vatan şiirleri yazılı. Normal zamanda olsa
kızardım ama, asker şiirleri beni duygulandırdı. Katerina’nın evi ve
çevresi, tadil edilecek durumda, güzel bir müze butik otel olabilir,
duyurulur. Bir hikâye de yazdınız mı tamam, herkes Katerina’ nın
odasında uyumak için koşacaktır. Oteller bölgesine gittik. Doğa ve
yollar harikaydı, biraz yürüyüş yapıp hepimiz opsidyen aldıktan sonra,
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Kağızman Türküsü söyleyerek yola düştük. Gerçi tüm hayatımda
dinlemediğim kadar Doğu Anadolu türküsünü bu yolda dinledim.
Kağızman yolu bozuk ve yorucu ama, oradaki kayısı bahçesinde
yediğimiz kayısılar ve içtiğimiz çayın tadı damağımda. Sırf çay çok
güzel olduğundan değil, Anadolu insanının misafirperverliği,
hoşgörüsü, gözlerinden akan samimiyet ve Tanrı misafirine davranışı
göz yaşartıcıydı. Akşam Oklava’da yemek yedik ve Türkü Bar’da
eğlendik.
Pazar günü, son gün, artık dönüyoruz. Herkes peynir almaya
giderken, iki arkadaş Namık Kemal Kültür Evi’ni gezdik Oradaki bir
âşık “Kültür Bakanlığı bize sahip çıkmıyor. Birleşmiş Milletler bizleri
korumaya almış kendimizi kelaynak kuşları gibi hissediyoruz’’ deyince
Namık Kemal evinin girişindeki Birleşmiş Milletler logo’sunu gördüm,
hüzünlendim, bahçeye çıktım, Çoban Heykeltıraş denilen ve Kars
heykelleri yapan Metin Beyden Kars heykelcikleri alarak uçağa
yetişmek üzere Kars’tan ayrıldık…
Kars çok güzeldi, bir kitabın peşinden geldiğim Kars’tan, mutlu
dönüyordum. Bu gezi, benim için çok değişik oldu. Kitaptaki teorik
bilgiyi, görebildiklerimle birleştirdiğim, benim izlenimlerimden oluşan
bir Kars vardı. Bu geziyi hazırlayan ve benimle birlikte bir minibüste
her türlü şartta bir olmayı bilen 17 arkadaşıma teşekkür ederim.
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KARS GEZİSİ ÜZERİNE
Saim Kale
(8.7.2014 – 13.7.2014)
Kars'a giderim Kars'a
Ağam ey çavuş ey dön beri bak
Çavuşa da dadaş dön geri bak
Kandili kandili kandili yar yar
Sallama çavuş mendili yar yar
Bu dörtlük, 1950’li 60’lı yıllarda sevilen ve çok söylenen, benim
de sevdiğim bir şarkıdan alınmıştır. Andım ve başa yazmadan
edemedim.
İşim gereği, birkaç il hariç, ülkenin farklı şehirlerinde, daha
doğrusu arazilerinde çalıştım. Gittiğim şehirlere sadece baktım, fakat
görmedim! Görmeyi ve tanımayı işi bıraktıktan sonraya planladım.
Ekin Yazın Dostlarının, A. Alper Akçam’ın “Masalsı” romanını yerine
gidip, değerlendirme yapmak istemesi, planlamamamın ilk uygulama
fırsatı olacaktı ve de geziye katıldım. Kars ve yöresine, 52 yıllık süreç
içinde, daha önce 3-5 kez gitmiştim.
Grubumuzda, ben ve bir arkadaşımız hariç, diğer üyeler Kars
Öğretmen Evinde kaldılar. Öğle saatlerinde kalınacak yere vardık,
çantalar bırakıldı. Bu arada Öğretmen Evi kapısında bekleşirken, Azeri
görünümlü yaşlıca birisi, burada ne yaptığımızı sordu, biz de bayrağı
görmeye geldik diye bir laf ettik, öylesine. Adam da “hangi bayrağı”
diye sordu. Konuşma kesildi ve adam da gitti zaten. O da mı, öylesine
demişti. Hangi bayrak, sorusu kafama takıldı, huysuzluk işte.
Daha sonra, bir şehir turu yapıldı, müze gezildi ve Kars Kalesine
çıkıldı. Ancak, Kale’de iken, sağanak yağmur yağdı ve biz de
çayhanede oturup sohbet ettik. Akşam yemeğini, tipik bir Kars
lokantasında yedik. Sonrasında, eski bir taş evi, müze gibi düzenleyip,
Karstor adında bar yapmışlar, bana göre güzel bir kadeh Gürcü şarabı
içtik. Her yudumdan sonra, ağızda şarap içtiğini anımsatan, kekremsi
tadı uzun süre kalıyor. Aslında, fiyatı da akıldan çıkmayacak gibiydi!
Uçaktan indiğimizden itibaren, dönüş anına kadar, Kafkas
Üniversitesi hocası Prof. Dr. Burhan Özba her türlü düzenlemeyi yaptı,
bizi yönlendirdi, hiç yanımızdan ayrılmadı, bir nevi çocuğunu gezdiren
biri gibi, bize son derece yakın ilgi gösterdi. O olmasa, bu gezi bu
kadar keyifli olmazdı sanırım. Sakin ve dost insan… Tevazu seviyesi
de arşı âlâda. Fotoğraf merakından da yararlandık, yüzlerce
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fotoğrafımızı çekti. Bence, gezimizdeki en büyük şansımız, Burhan
hocamızı tanımak oldu.
Ertesi gün, yani Çarşamba, 8:30da Ardahan’a gitmek üzere yola
çıktık. Ardahan’da “Dursun Akçam Kültür Evi’nde”, İstanbul’da olan
yazar Alper Akçam’la, telekonferans vasıtası ile “Masalsı” romanını
değerlendirdik. Çok güzel geçti. Özellikle yazarın, gerçeğe dayalı bu
romanı neden yazdığını, ülkede aydınların konu üzerindeki
hassasiyetlerini uzun uzun açıklaması, toplantıyı olumlu etkiledi.
Kültür merkezi, Köy Enstitüleri’nin aydınlık mantığı ile çok güzel
projelendirilmiş. İyi tefriş edilmiş büyük bir konferans salonu,
kütüphanesi, okuma yerleri, dinlenme ve sohbet salonu, kitap satış
yeri, servis ve idare bölümü ile her ilçede yapılması gereken özellikte,
işlevli bir tesis.
Ardahan’da öğle yemeğinden sonra, Dursun Akçam’ın eşinin
yaşadığı Ölçek köyüne gittik ve 92 yaşındaki eşi Perihan hanımı
ziyaret ettik, anılarını dinledik.
Dursun Akçam ve kendisi Köy Enstitüsü mezunu. Enstitüde
tanışmışlar ve öğretmenliğe başladıktan sonra evlenmişler.
Dursun’dan bir sınıf üstte olasına rağmen, kızlar da az olduğundan, o
zamandan göz koymuş Perihan hanıma. Dursun’un ölümünden sonra,
yazları burada ve kışları da Ankara’da geçiriyormuş. Tesadüf, küçük
oğlu ve karısı da oradaydı. Çay ikram ettiler, biz de kurabiye gibi bir
şeyler getirmiştik. Ayrılırken, saygı ile elinden öptüm.
Yurdunu, halkını ve ormanlarını çok sevdiği için, devlet bu aileye
çok çektirmiş, hapiste yatmışlar. Yapılan haksızlıklar, geç de olsa
ortaya çıktığında, yaşananlar yaşanmış, ne yazık ki.
Dönüşte, Çıldır Gölü kenarında kır lokantasında, iki kadeh rakı
ile gün batımını seyrederek, nefis sarı sazan balığı yedik. Bu yörede
nereye gitsek, porsiyonlar öksüz doyuran ölçekte. Kars’a dönerken
hava kararmıştı. Arabada oyun havaları çalıyordu, oyun başladı fakat
yer darlığı vardı. Arabayı durdurup, dolunay ışığında, kırsal alanda,
keyifle, müziğe uygun oyunlar oynandı.
Perşembe günü, sabahtan, Kars’ın 43 km doğusunda,
Arpaçay’ın batı yakasında, Ermenistan sınırında, Ani Harabeleri’ne
gittik. Burhan beyin organizasyonu sayesinde, son 20 kadar yılın Ani
Harabeleri’nin
değerlendirmesine
harcamış
ve
harabelerle
özdeşleşmiş, ikisi basılmış 7 kitap ve de fotoğraf atölyesi sahibi
Yıldırım bey rehberliğimizi yaptı. Harabeleri çok iyi tanıyan, bölgenin
tarihini çok iyi bilen biri ile Ani’yi gezmek, bizim için büyük şanstı. Şehri
anlayarak, yaşayarak gezdik.
İki kilisenin camiye dönüştürüldüğünü, bir caminin bir Ermeni
papazı tarafından dinamitle yıkıldığı için, minaresini yerde devrik halde
olduğunu, bazı yerlerin, Ermeniler tarafından yapıldığı izlemini vermek
için haç ilaveleri yapıldığını; 1.5 km2 kadar olan alanda vakti ile aile
bazında 200 kadar kilise olduğunu; ancak büyük kiliselerden başka
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diğerlerinin yok olduğunu öğrendik ve kalıntıları gördük. Arpaçay
vadisine bakan yamaçta, Ermenistan köyüne en yakın olan ve halen
kullanılır vaziyetteki Tigran Honents Kilisesinin karşısına, Arpaçay
kıyısına, her Pazar, Ermeni köylüler gelip, bu kilisedeymiş gibi
ayinlerini yapıyorlarmış. Bu kilisenin yan duvarında, halen göstergesi
sağlam bir güneş saati var. Ben daha önce, Diyarbakır’da yatay
olanını görmüştüm. Dikeyi ilk kez gördüm. Yaşım uygun, daha çok
göreceğim şey var.
Rusların işgali sırasında, burada 200 kişilik Rus arkeoloji ekibi
kazılar yapmış. Çekilmeleri sırasında da 4 vagon buluntuyu ve
kalıntıları Rusya’ya götürmüşler. Ancak bir vagon Ermeniler tarafından
yağma edilmiş. Götürülen bu değerler halen sergilenmekte imiş. Bu
toprakların arkeolojik ve tarihsel birikimi o kadar zengin ki, bu
topraktaki varlıkları bitirememişler. İnsanın aklına hemen Bergama
geliyor. Bu topraklar üzerinde yaşayan bizler ne kadar şanslıyız. 12
bin yıllık varlığa sahibiz. Bizi, 1071 ile sınırlayanlar, çok hatalı bir kabul
yapıyorlar! Neyse, yine sinirlenmemeliyim!
Bu arada, Yıldırım beyden, Ani harabelerinin antik ve tarihsel
süreci ile ilgili, değişik bir yorum aldık. Harabelerin bilinen tarihine
göre, ilk kez, MS 4. yüzyılda, Karsak’ların yerleşim izleri görülüyor ve
tarihsel süreç yakın zamana kadar devam ediyor. Bazı yazarlar, MÖ 5
bin yılından itibaren yerleşim olduğunu var sayıyorlar. Ancak, şimdiye
kadar, MS 4.yy tarihinden öncesine ait veya antik çağlara ait maddi
hiçbir kalıntı, emare ve eser izi bulunmamış. Yıldırım beyin şöyle bir
tezi var, toplu iğne kadar bir kalıntı ve iz gösterilemediği için, bu
alanda antik çağda yaşam olduğunu kabullenemiyor. Bu düşünce
bana da mantıklı geliyor. Bu arada, kale içinde bir-iki karış boyunda,
daha önce görmediğim yaygın bir üzerlik bitkisi gördüm. Bahçem için
3 kök aldım. Kökü iki kısımdan oluşuyor. Yüzeye yakın tipik saçak kök
kısmı, bir de tek sap halinde derine giden kök. Bu kökü çıkarmak zor,
bende kırarak aldım. Ümit ederim tutar. Denemek de bir ümit!
Öğleden sonra, Aysel hanımın, babasının garda görevli olduğu
ve çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği, Kars’ın 60 km
kuzeydoğusunda Akyaka hudut kasabasına gittik. Yaklaşık 40 yıl önce
lojman olarak kaldıkları taş binayı, okulunu görmenin heyecanını,
onunla beraber biz de yaşadık. Anladığım kadarı ile bu Kars gezisinin
kaynağı da bu amaca dayanıyor. İyi ki bunu düşünmüşler.
Minibüs ile geldiğimiz kasabadan, akşamüzeri treni ile Kars’a
dönmeyi kararlaştırdık. Bir saat 15 dakika süren, iki vagonlu tren
yolculuğunda, bir medeniyet örneğini yaşadık. Kırsal alanda giderken,
tren yavaşladı ve durdu. Ön taraftaydık. Demiryolu üzerinde bir kartal
bize bakıyordu. Durulan yer bir menfez üstü idi. Menfezde de kartal
yuvasında 2 yavru vardı. Herkes bu güzelliği fotoğrafladı. Bir süre
sonra kartal kenara çekildi ve tren de yoluna devam etti. Görevliler, bu
menfez üzerinden geçerken, kartal yavrularını rahatsız etmemek için
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çok yavaşlarlarmış, her seferinde. Bence müthiş bir davranış… Yol
boyunca çok sayıda kartal, şahin ve kerkenez gördüm. Bu tip kuşları,
bu kadar çok ve bir arada ömrümde ilk defa görüyordum. Ülke
toprakları mükemmel de, bunu idrak edemeyen bir bizler varız, galiba!
Ramazan olduğu için akşam yemeğini saat 20.30dan sonra
yiyorduk. O akşam da, ev yemekleri yapan Oklava adlı lokantada
yedik. Ahçısından, garsonlarına, sadece hanımların çalıştığı bir
lokanta. Yemekleri nefis, herkes yediğini çok beğendi, porsiyonlar yine
öksüz doyuran, fiyatı ise daha ucuz olamaz. Su, karpuz ve çoban
salata servisi bedava yapılıyor. Yalnız, ev yapımı baklavadan porsiyon
olarak iki dike veriyorlar, aslında adam olana yetiyor.
Cuma günü, sabahtan, Doğubeyazıt’a gidip, İshak Paşa
Sarayı’nı görmeyi planladık. Yaklaşık 4 saate ulaştık. Ben uzun yıllar
önce 2 kez daha gezmiştim. O zamanlar, restorasyon yapılmamıştı.
Bu kez gördüğümde, restorasyon tamamlanmış. Ancak, eski halinin
güzelliği kaybolmuş gibi geldi bana. Restorasyon yani yenileme
yerine, sağlamlaştırma yapılsa, yapını eskiliği daha bir güzel oluyor.
Mesela, hamamı eskiye göre daha farklı gördüm.
Restorasyon işi bir müteahhide ihale yolu ile yani en düşük
fiyata veriliyor. O da, bunu kar edeceği iş olarak görüyor ve
müteahhidi tarihi özellik ilgilendirmiyor. Benzer durumu, Ani
harabelerinde de gördük. Bugünkü yasal koşullar değişmediği sürece,
böyle devam edecek, anlaşılan.
Aynı yoldan Kars’a döndük. Gidiş ve dönüşte, Ağrı Dağını
kuzeyden, batıdan ve güneyden, güneşin de durumuna bağlı olarak,
tepesindeki beyaz bulutların çeşitli pozlarını keyifle izledik.
Akşam yemeğinden sonra, Ozanlar Otağı’na gittik. Nükteli,
cinaslı sözlü saz şairlerini dinledik. Bunun da bir meslek olduğunu, bu
akşam öğrendim.
Cumartesi sabahı, Pelin hanımın organizasyonu ile, Kars
Kalesindeki kır gazinosunun sahibi tarafından sabah kahvaltısına
davet edildik. Gittik ama bir yanlış anlaşılma sonucu gazino
açılmamıştı bile. Kale’yi gezelim dedik, bu kez de aynı kişinin
şehirdeki lokantasında, KarStor’da kahvaltının hazır olduğu haberi
geldi. Biz yine, Kale’yi gezemeden kahvaltıya indik. Gerçekten güzel,
yerel özellikli yiyecek ve çöreklerle zengin bir kahvaltı bizi bekliyordu.
Kahvaltıdan sonra, Sarıkamış’a gittik. Sarıkamış, Burhan Bey’in
memleketi… Burada Ruslardan kalma tren atölyelerini, Çar’ın av
köşkünü, kayak merkezini ve otellerini gördük. Av köşkü, bir süre
komando eğitim üssü olarak kullanılmış, terk edilmiş ve şu anda
metruk halde, kullanılmıyor. Niye kullanılmıyor, anlamak mümkün
değil. Ver kullanalım desek, Devlet kırk dereden su getirir. Av köşkü
yakınında, uluslararası yarışmalara katılacak bir genç öğrenci grubu
ile işitme özürlü sporcular antreman yapıyorlardı.
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Akyaka-Kars Treni

Iğdır
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Akyaka-Kars tren yolu üzerinde kartal
Ani, Ebul Manuçehr Camii

Ani Harabeleri, Tigran Honents Kilisesi
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Bir hesaba göre 60 bin, bir hesaba göre de 90 bin askerin, şehit
olduğu dağları gözledik. Ne yazık ki, daha gerçek sayıyı bilemiyoruz.
Bu günkü koşullarda bile, arazi arabalarının çıkmakta zorlandığı bu
yolculuğa nasıl karar verilmiş, anlamak mümkün değil. Sembolik
olarak, anayol üzerine bir şehitlik anıtı yapılmış. Bir asker heykeli!
Postalları yepyeni, elbisesi komando kıyafetli, elindeki tüfek son model
olup, dağda soğuğa esir düşen, yüz yıl önceki askeri temsil etmeyen,
yapmış olmak için yapılmış bir heykel özelliğinde. Yine de, o zamanki
koşulları düşününce, insanı hüzünlendiriyor. İnsanın bir kere dünyaya
gelme ve yaşama şansının, harp bahanesi ile elinden alınmasını
açıklamak mümkün değil. Ne var ki, dünya düzeni bunun üzerine
kurulmuş. Savaşa karar verenler, sıcak koltuklarda oturup savaşa
karar verirken, sade insancıklar, kimin tariflediği bilinmeyen “şehitlik
mertebesi” ile avunuyorlar, avutuluyorlar.
Kağızman’ı turaladıktan sonra, çay molasını, Burhan beyin
tecrübesinden yararlanarak, bir kayısı bahçesinde verdik. Dalından
kayısı yedik, odun ateşinde demlenmiş çayları içtik. Bahçe sahipleri,
güler yüzlü, misafirperver insanlardı.
Akşam yemeğini, yine Oklava’da keyifle yedik. İftardan sonra
olduğu için, bizden başka müşteri olmadığından, lokantayı kapatmış
gibi olduk.
Ertesi sabah, gruptan ayrı olarak, Ankara’ya döneceğim için,
herkesle vedalaştım. İstanbul’daki kitap toplantısına kadar, bir daha
görüşemeyecektik.
Kars’ta geçirdiğim 6 günde, sanki başka bir ülkedeymişim gibi
hissettim. Şehir imar planı, çizgisel yollar ile karelaj şeklinde, nerede
olduğunu kolayca anlayabiliyorsun. Geniş caddeler, trafik sorunu yok.
Eski araba göremedim, hepsi yeni ve de son model. Trafik ışıkları
çalışmıyor, fakat herkes saygılı araba kullanıyor. En önemlisi, yayalara
geçiş önceliği tanınıyor. Bir kez iki arabanın çarpışmış olduğunu
gördüm, onların da plakalarından biri 34, diğerinin 10’du. Hemen
herkes güler yüzlü, misafirperver ve saygılı. Yaşlı bir yerli ile sohbet
ederken, bunun nasıl olduğunu sorduğumda, bana “kaybedecek bir
şeyleri yok ki” dedi. Demek ki, kaybedecek şeyi olanlar, korkak, asık
suratlı ve endişeli oluyorlar, herhalde...
Sokakta insanların kıyafetleri, çağdaş özellikte… Pek çok
şehrimizdeki sokaklar, erkek nüfusunun, kadın nüfusuna göre, oransal
olarak fazla olduğu izlemini verir. Burada, bu oranın eşit olduğunu
söylemek hiç zor değil. Dikkatimi çeken diğer bir özellik, dilencilerin
yok denecek kadar az olması ve insana yapışmamaları !
Kars, coğrafik olarak Ülkemizin en doğusunda, ancak sosyal
olarak en ilerisinde olduğu görüşündeyim. Gezi arkadaşlarımızdan
bazıları, ilk defa Doğu’ya geldiklerini söylediler. Kendilerine, Kars’ı
görmekle, Doğuyu gördük yanılgısına düşmemelerini hatırlattım.
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Önyargılı olarak, grupla geziye gitmenin keyifli olmayacağını
düşünürdüm ve bu nedenle hayatımda hiç gitmemiştim. Ancak, 16
kişilik grubumuzda yaş, meslek, karakter farklarına rağmen, gezinin,
bu kadar uyumlu ve de keyifli olabileceğini akıl edemezdim.
Önyargılarımda hatalıymışım.
Ahir ömrümde, güzel bir 6 gün daha geçirmenin keyfini
yaşadım. Sebep olanlara teşekkür ederim.
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Kars Havaalanı

Kağızman, kayısı bahçesi
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Kars Kalesi

Akyaka, kaz çobanı

Kars, tarihi bina
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KARS GEZİSİ
Zehra Sönmezgil
Kars’a gitme fikri başından beri beni heyecanlandımıştı ama,
deve veya koyun yününden yapılan elbise anlamına gelen Kars’a ilk
adım atmamızdan, gezi sonuna kadar ne kadar isabetli bir program
içinde olduğumuzu hissettik.
Uçaktan iner inmez şehir turumuz, şehir müzesi,ve Kars kalesi
ile başladı,son derece dik ve virajlı bir yoldan sonra muhteşem bir
yapının cafe’sindeydik, bir eksiğimiz, bir sonraki uçakla gelen İlknur
kardeşimiz idi, ama İlknur ne yapıp edip kaleye geldi, ve yorgunluk
çayımızı birlikte yudumladık.
Arpa çay üzerinden Çıldır gölüne varmadan, Dursun Akçam
Kültür merkezinde bu gezinin bizi arkasından koşturan MASALSI
kitabını tartışmak ve konuşmak uzere toplandık.
Gerçekten muhteşem bir toplantı oldu, kitabın yazarı Alper
akçam telekonferans sistemi ile karşımızdaydı, her birimizin görüşüne
ayrı ayrı cevap verdi, arkasından babası Dursun Akçam’ın hayat
hikayesini içeren bir video izledik, ben gerçekten gözyaşlarıma hakim
olamadım, Anadolu’nun bu ücra kasabasında, okuma yazma arzusu
ile yokluk içinde, çıplak ayakla verilen mücadele, bilahare eğitime
yaptıkları katkılar, köy enistütülerinde ki eğitmen olarak verdikleri
emekler, bizleri çok çok duygulandırdı,
Yayın bittiğinde, çocuklarımız, torunlarımız bu ve bunun gibi
mücadeleleri esasen onlar seyretmeliler demekten kendimizi alamadık
Aksam olmadan, Çıldır gölüne vardığımızda manzara
muhteşemdi, bol bol resim çektik, ve guzel bir aksam yemeğinden
sonra, otelimize vardık.
Programımız son derece dolu, yolumuz bir hayli uzun olmasına
rağmen, araç şöförümüzün urfa türküleri kasetini peşpeşe dinliyerek.
keyifle bu geziyi sürdürdük.
Ani Harabeleri, Beylerbeyi Sarayı, İshak Paşa Sarayı, ile,
“Türkmenistandan, Şam’ kadar birinin eline diken batsa, acısı benim
acımdır” diyen, Ebul Hasan Harakani türbesini ziyaret ettik. her biri
muhteşemdi.
Anadolu’ya ilk gelen evliyalardan olan bu muhterem zat, bu gün
Türkmenistan ile Şam’ın durumunu görse ne derdi acaba diye
düşünmekten kendimi alamıyorum.
Bu gezide de komik anlar yaşamakdan kendimi alamadım,
şöyleki:
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Sarıkamış’ta, yollar da bulduğumuz bir kısım değerli taşların
ağrılara iyi geldiğini duyunca, sırt ağrılarından muzdarip biri olarak,
biraz değil, bir hayli abartarak topladığım taşlar nerdeyse başıma dert
açıyordu. Uçağa girişteki kontrolde bu taşlar ve ilaveten aldığımız bir
torba kaya tuzu görevlilerin bayağı dikkatini çekti, bunlar nedir dediler
ben de yerden topladığımız taşlar dedim, neden bu kadar çok dediler ,
valla sırt ağrılarıma iyi geliyor dedim, bir kısmını çıkartmamız lazım
deyince, yok valla bakın doktorumuz da burada ona da sorabilirsiniz,
hepsini kullanmazsam bir işe yaramıyormuş deyince, geçin kardeşim
geçin demek zorunda kaldılar.
Arkadaşlara olayı anlatınca, katıla katıla gülerek uçağımıza
binerek geziyi sonlandırdık.
Bu güzel gezi için, Aysel Sakarya’ya, Pelin Bektaş’a sonsuz
teşekkürler...
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Kars Kalesi

Ani Harabeleri, Selçuklu Kervansarayı
53

Doğubeyazıt, İshak Paşa Sarayı

Çıldır Gölü
54

KARS (MASALSI) GEZİSİ
Zümrüt Özgüler
Kars ve Doğu Anadolu‘nun bir kısmını gezmek benim
hayatımda farklı bir yer oluşturdu.
Diğer arkadaşlar, bu gezimizi an ve an çok güzel bir şekilde dile
getirmişler. Hepsinin ellerine sağlık…
Ben, bu geziyi, bana kattıkları yönünden ele almak istiyorum.
Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği’nden mezun olduğum
o yıl, büyük ideallerle dolu bir ruhum vardı. Doğu’ya gidip öğretmenlik
yapma hayalleriyle yanıp tutuşuyordum. Hayattaki tek idealim Doğu’da
öğretmen olmaktı. Herkesin kaçtığı, korktuğu Doğu, benim için gitmek
zorunda olduğum bir yerdi sanki (Çalıkuşu misali). Fakat o yıl,
şansıma ilk kez, yeterlilik sınavı getirildi. Mezun olanlardan, sadece üç
kişi sınavı geçebildi. Atananlar arasında, maalesef ben yoktum. Benim
için, büyük hayal kırıklığı oldu. Yatağım, yorganım her türlü eşyam
hazır, denk şeklinde bekliyordu. Ama olmadı. Bir hafta ağladığımı hiç
unutmuyorum. Yıllar geçti, İstanbul’da çok istediğim öğretmenlik
mesleğini büyük bir zevkle yaptım. Hala yapıyorum.
Dursun Akçam Kültürevi’nde Alper Akçam’ın babası Dursun
Akçam’ın barkovizyon gösteriminde, Köy Enstitü’lü bir öğretmen
olduğunu öğrendim, yaşam öyküsünü izlediğimde gözyaşlarıma hakim
olamadım. Beni çok etkiledi. Öğretmenlik ruhunu ve yetiştirdiği
çocuklarını gıptayla izledim...
Elli iki yaşıma kadar Doğu’ya bir türlü gidememiştim. Ama Alper
Akçam ve yazdığı ‘Masalsı’ kitabı sayesinde
(tabii Aysel
Hanımcığımın hakkını da yemememiz lazım) bu geziye katılmak
kısmet oldu. Onlara minnettarım.
Ayrıca Profesör Burhan Özba’ya hayatıma başka bir ufuk
açtığından dolayı müteşekkirim. Yaşantımda geleceğe yönelik
hedefler önerdi. ‘’Hoca hanım niçin bir üniversitede Almanca
öğretmenliği yapmıyorsunuz? Kendinizi geliştirebilirsiniz’’ şeklinde
tavsiyelerde bulundu. Şimdi onun çalışmaları içindeyim.
Yani arkadaşlar, sonuç olarak gördüğünüz gibi, Kars Gezisi
benim için, sadece bir Kültür Gezisi olmaktan çok, hayatıma anlam
katan değerli bir gezi oldu.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Ayrıca, gezi arkadaşlarımın tümüne teşekkür ediyorum. Çok
zevkli, eğlenceli, hoş, esprili, altı gün geçirdik. Bütün arkadaşlarla,
sanki yıllardır yakın arkadaş gibiydik. Bu, beni çok mutlu etti.
Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Başka kitapların peşinde
buluşmak dileğiyle.
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